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29 styczeń (środa) - 31 styczeń (piątek) 2014 

31.I 

SZWAJCARIA, Genewa - Rozmowy pokojowe dotyczące Syrii na finiszu 

 

Obecna runda negocjacji zakończy się w piątek najwidoczniej z bardzo małym 

postępem lub bez  rezultatu jeśli chodzi o rozwiązanie kluczowych spraw. 

 

Po tygodniu negocjacji w kwaterze głównej ONZ w Genewie obie strony tkwią  

w nieustannym oporze co uniemożliwia jakikolwiek postęp. 

 

W jedynym geście harmonii, w czwartek obie strony na stojąco w milczeniu  

uczciły ofiary przemocy w kraju. 

 

Delegaci obu stron mają się spotkać ponownie 10 lutego. 

 

Negocjator ONZ Lakhdar Brahimi jest bardzo zawiedziony tym, że konwój ONZ  

z pomocą nie może wjechać do dzielnicy Starego Miasta w Homs, która 

znajduje się w ręku rebeliantów. 

 

Obie strony konfliktu zgodziły się na wykorzystanie (use) dokumentu znanego 

jako Geneva Communique jako podstawy do dyskusji. 

 

Zgodnie z tym ustala się etapy zakończenia konfliktu włączając w to 

przerwanie walk oraz powołanie tymczasowego rządu  

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25974570 

 

 

UKRAINA, Prezydent Janukowycz uważa, że wraz z rządem robi wszystko, aby  

zakończyć konflikt 

 

Jego zdaniem opozycja zaognia konflikt. 

 

Powyższe oświadczenie zostało zamieszczona na prezydenckiej stronie  

w Internecie po tygodniach zamieszek w Kijowie. 

 

Informacja jest poprzedzona tym, że 63 letni prezydent ma problemy 

zdrowotne. 

 

W minionym tygodniu Janukowycz przyjął rezygnacje premiera Mykola Azarowa  

i zaoferował kilka stanowisk do objęcia przez opozycję - propozycja nie 

została przyjęta. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25974570
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Dmytro Bulatov – jeden z liderów protestujących twierdzi, że został pobity, 

był torturowany i pozostawiony na śmierć przez mężczyzn mówiących          

z rosyjskim akcentem. 

Teraz znajduje się w kijowskim szpitalu gdzie poddawany jest leczeniu.  

 

Historia 

 

 21 październik 2013 r. Ukraina oświadcza, że nie podpisze umowy 

wzmacniającej powiązanie ze wspólnotą UE 

 

 30 październik 2013 r.  Dochodzi do zatrzymań protestujących przeciwko 

rządowi przez policję w Kijowie 

 

 17 grudzień 2013 r. Rosja zgadza się na udzielenie wsparcia finansowego 

Ukrainie w wysokości 15 mln dolarów oraz obniżyć ceny gazu, który sprzedaje 

 

 16 styczeń 2014 r. Parlament przegłosowuje ustawę, w której zaostrza kary 

za protesty 

 

 22 styczeń 2014 r. 2 protestujących ginie od ran postrzałowych podczas 

starcia z policją, protesty rozszerzają się na inne miasta 

 

 25 styczeń 2014 r. Prezydent Janukowycz proponuje opozycji kilka stanowisk 

w rządzie w tym m.in. tekę premiera, ale opozycja odrzuca propozycję 

 

 28 styczeń 2014 r. Prezydent Janukowycz przyjmuje rezygnację rządu 

 

 29 styczeń 2014 r. Parlament przyjmuje decyzje o amnestii dla zatrzymanych 

protestantów pod warunkiem, że ci zwolnią okupowane budynki 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25966962 

 

 

30.I 

SYRIA, Rząd Syrii zburzył tysiące domów 

 

Według nowego raportu Human Right Watch rząd Syrii zburzył "świadomie      

i bezprawnie" tysiące domów. 

 

W serwisie YouTube znajduje się niezweryfikowany film, który ma  

to potwierdzać. 

 

Obrazy  z satelity pokazują wyburzanie fortec opozycji na wielką skalę przy  

użyciu materiałów wybuchowych i buldożerów w Damaszku i Hama w 2012 i 2013. 

 

Raport uznaje zarówno niszczenie własności cywilnej jak i odpowiedzialność  

zbiorową (społeczności wspierającej powstanie) za zbrodnie wojenne. 

 

Informacje pojawiły się w trakcie trwania rozmów pokojowych pomiędzy rządem 

i opozycją w Genewie. 

 

HRW twierdzi, że udokumentował zniszczenie 145 hektarów zabudowanego 

obszaru odpowiadającemu powierzchni 200 boiskom piłkarskim. 

 

Na skutek wyburzania osiedli tysiące rodzin straciło swoje domy. 

 

Strona rządowa twierdzi, że wyburzeniu uległy budynki, które zostały  

nielegalnie wybudowane. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25966962
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(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25947345 

 

UKRAINA, Protestujący nie zgadzają się na sformułowania użyte w nowej 

ustawie o amnestii. 

 

Parlament poparł amnestię dla zatrzymanych o ile protestujący opuszczą 

budynki i odblokują ulice i place. 

 

Opozycja nie zgodziła się i protestujący zajmują miejsca w centrum Kijowa 

i nieustannie  okupują kluczowe budynki. 

 

Na prezydenckiej stronie internetowej opublikowano oświadczenie, w którym 

mówi się że prezydenta Janukowycz jest na urlopie chorobowym z powodu 

wysokiej gorączki oraz problemami dotyczącymi dróg oddechowych. 

 

Prawo o amnestii nie wejdzie w życie jeśli protestujący  nie opuszczą 

budynków  administracji w całym krajuw ciągu 15 dni. 

 

Moskwa zapowiedziała, że może wstrzymać finansową pomoc obiecaną Ukrainie 

aż do powstaniu nowego rządu. 

 

Natomiast USA przygotowuje sankcje finansowe przeciwko obydwu stronom 

konfliktu w razie pogorszenia sytuacji i eskalacji przemocy 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25957251 

 

29.I 

 

UKRAINA, Czy będzie amnestia dla protestujących 

 

Parlament rozważa możliwość przyznania amnestii dla uczestników rozruchów  

w Kijowie. 

 

Prezydent Janukowycz chce uzależnić przyznanie amnestii dla protestujących 

o ile ci opuszczą budynki rządowe i rozmontują barykady. 

 

Opozycja już to uznała i domaga się wcześniejszych wyborów. 

 

We wtorek po kilku miesiącach protestów premier Mykoła Azarow wraz ze swoim  

rządem poddał się do dymisji. 

 

Pomimo akceptacji przez prezydenta rezygnacji premiera, ukraiński rząd 

będzie pełnił swoją funkcję przez 60 dni aż do utworzenia nowego gabinetu. 

 

Tymczasowym przywódcą rządu będzie zastępca obecnego premiera Serhiy 

Arbuzov - powiedział rzecznik Azarowa Agencji Interfax. 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25939737 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25947345
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25957251
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25939737
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22 styczeń (środa) - 28 styczeń (wtorek) 2014 

28.I 

UKRAINA, Posłowie zagłosują przeciwko nowym prawom 

 

Na specjalnej sesji parlament Ukrainy ma przegłosować nowe prawo zakazujące  

protestów. 

 

Prezydent Wiktor Janukowycz zgodził się unieważnić nowe prawo, ale nie 

wiadomo czy parlamentarzyści poprą go. 

 

Sprzeciw wobec nowej ustawy zakazującej protestów doprowadził do zamieszek 

w kraju. 

 

Parlament ma również zająć się żądaniami wysuniętymi przez opozycję m.in.  

takimi jak amnestia dla zatrzymanych działaczy. 

 

Prezydent zgodził się na amnestię ale pod warunkiem, że protestujący usuną  

barykady i przestaną atakować budynki rządowe. 

 

Prezydent zgodził się na ustępstwa w czasie rozmów z trzema głównymi 

liderami  opozycji: Fatherland lider Arsenij Yatsenjuk, Udar (Punch) 

Vitalij Kliczko i lider  nacjonalistów Oleg Tyahnybok. 

 

Korespondenci twierdzą, że do zmian może dojść podczas specjalnej sesji  

parlamentu. 

 

Partia Regionów, do której należy Janukowycz ma większość w parlamencie, 

ale nie jest pewne czy deputowani odwołają ustawę dotyczącą zakazu 

protestów. 

 

Zgodnie z nią bez zgody nie wolno rozkładać namiotów w miejscach 

publicznych. 

Każdy kto zajmie miejsce publiczne zostanie aresztowany. Podczas protestów 

nie  wolno nosić hełmów i masek. 

 

Jak dotąd demonstranci nie opuścili ulic a opozycja nawołuje do wznowienia  

protestów podczas rozpoczęcia sesji parlamentu. 

 

Działacze zajmują centralny plac w Kijowie jak również budynki rządowe.  

Podobnie sytuacja wygląda w wielu miastach Ukrainy. Protestujący domagają 

się  ustąpienia Janukowycza. 

 

Protesty trwają od momentu kiedy Janukowycz nie zgodził się na podpisanie  

umowy stowarzyszeniowej (handlowej) z UE na rzecz Rosji od której miał 

otrzymać pomoc w wysokości 15 mln dolarów (9 mln funtów).    

 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25923199 

 

 

SZWAJCARIA, Haga - Karadzic i Mladic razem na procesie 

 

Od czasu zakończenia konfliktu w Bośni (1990) lider Serbów Radowan Karadzic  

wezwał byłego zastępcę Ratko Mladica, aby przedstawić dowody zbrodni 

wojennych przed trybunałem w Hadze. 

 

Karadzic ma 11 zarzutów w tym masakrę ludności w Srebrenicy w 1995 r. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25923199
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Na wtorkowym przesłuchaniu adwokat  Radowana Karadzica tłumaczył, że: 

„Mladic był jedyną osobą na świcie, która najlepiej wiedziała co działo  

się w czasie wojny w Bośni" a Kardzic prosił go, aby zeznawał jak najlepiej 

potrafi i powiedział co się wtedy wydarzyło. 

 

Początkowo Mladic odmówił zeznawania nazywając trybunał szatańskim  

i znienawidzonym a oskarżenia fałszywymi. 

 

Po powrocie do zeznać sędzi pouczył Mladica, że ten nie ma obowiązku 

odpowiadać na pytania, jeśli sądzi, że jego odpowiedzi mogą go obciążyć. 

 

Mladic odpowiedział na pierwsze pytanie postawione przez Kardzica, który  

zapytał o jego stanowiska wraz z podaniem dat, które ten zajmował podczas 

swojej kariery w armii. 

 

Natomiast na 2 pytanie: Czy kiedykolwiek informował mnie pan że więźniowie 

ze Srebrenicy mogą zostać zgładzeni? 

Mladic odpowiedział: Odmawiam zeznań ze względów na stan mojego zdrowia    

i dlatego że to że to może przekreślić moje prawa jako oskarżonego. 

 

Adwokaci Mladica twierdzą, że cierpi on na zaburzenia pamięci i może mieć  

trudności pomiędzy rozróżnieniem tego co było fikcją a zdarzyło się 

naprawdę. 

 

Sędzia powiedział, że Mladic nie będzie zmuszany do udzielania odpowiedzi. 

 

Radowan Karzdic ma nadzieję, że odpowiedzi jego byłego sojusznika 

potwierdzą że rozkazy których skutkiem było popełnianie zbrodni wojennych 

nie pochodziło od niego mówi Anna Holligan z BBC w Hadze. 

 

Kluczowe oskarżenia wskazują na związek Karzdica z Sarejewem i Srebrenicą. 

 

Oblężenie Sarajewa trwało ponad 3,5 roku. 

 

Karadzic jest oskarżony o wydanie rozkazu ostrzelania Sarajewa oraz  

wykorzystaniu 284 żołnierz ONZ jako ludzkie tarcze w maju i czerwcu 1995 

 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25923102 

 

 

27.I 

 

UKRAINA, Minister Sprawiedliwości Olena Lukasz ostrzega 

 

Jeśli protestujący nie opuszczą gabinetu zostanie ogłoszony 

stan wyjątkowy. Luksz powiedziała, że jeśli jej gabinet nie zostanie 

zwolniony poprosi Radę Obrony, aby podjęły odpowiednie środki. 

 

Do tej pory protestujący zajęli budynki władz w około 10 miastach. 

 

Korespondenci podają, że protestujący zajęli budynek ministra 

sprawiedliwości bez  żadnego oporu. 

 

Jeden z protestujących, który ujawnił swoje nazwisko powiedział Associated 

Press, że nie dojdzie do żadnych aktów wandalizmu i nikt nie zostanie 

ranny. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25923102


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2014                                                                                                                                                              6 
 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25908643 

 

 

SZWAJCARIA, Genewa - Trwają rozmowy pokojowe 

 

W niedzielę delegacja rządy syryjskiego zapowiedziała, że z dzieci         

i kobiety  mogą  opuścić miasto Homs, ale zażądał listy mężczyzn, którzy 

chcą wyjechać. 

 

Opozycja obawia się, że osoby, które znajdą się na liście zostaną 

zatrzymane a być może poddane torturom. 

 

Oficjalnie negocjacje mają dotyczyć zapalnego tematu dotychczasowego 

przekazania władzy w Syrii. 

 

Pytanie czy do takich rozmów dojdzie tym bardziej, że na prezydenta Assada  

jest wywierana presja w związku z wypełnieniem zaleceń w sprawie 

uruchomienia pomocy humanitarnej w mieście Homs. 

 

Negocjator Lakhdar Brahimi powiedział, że ma nadzieję iż konwój humanitarny 

z  ONZ i Czerwonego Półksiężyca wjedzie do Homs w poniedziałek. 

 

W czasie rozmów pomiędzy dwiema delegacjami rządową i opozycyjną nie 

zostały wymienione żadne słowa, ale obie strony mówiły do siebie przez 

Brahimiego. 

 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25908347 

 

26.I 

 

 

 

EGIPT, Wybory prezydenckie odbędą się przed parlamentarnymi 

 

Krok ten podjęto z myślą o dowódcy armii Gen. Abdel Fattah al-Sisi, 

który nie wiadomo czy się podda. 

 

Na generała jest wywierana presja po tym jak ten doprowadził 

do usunięcia islamskiego prezydenta Mohhameda Morsiego w lipcu 2014 roku. 

 

Tymczasowy prezydent Adly Mansour oznajmił w telewizji, że po rozmowie     

z siłami zbrojnymi i reprezentantami różnych orientacji wybory prezydencki 

odbędą się jako pierwsze. 

 

Na placu Tahir zabrały się tysiące ludzi wyrażających poparcie dla generała  

Sisi. 

 

Miały miejsce również protesty antyrządowe podczas których w kilku miastach  

zginęło łącznie 49 ludzi. 

 

Pośród ogólnej destabilizacji i powszechnej przemocy wielu Egipcjan wierzy,  

że gen Sisi jest silnym przywódcą, którego kraj potrzebuje. 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25904575 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25908643
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25908347
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25904575
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25.I 

UKRAINA, Negocjacje pokojowe mogą być bezowocne 

 

Zdaniem  ministerstwa spraw wewnętrznych wysiłki zmierzające do rozwiązanie  

kryzysu w Kijowie w sposób pokojowy są daremne. 

 

Minister Witalij Zacharczenko powiedział, że negocjacje z protestującymi 

nie powiodły się. 

Oskarża on o to element radykalny. 

 

Komentarz został wydany po tym jak protestujący zajęli ministerstwo 

energetyki. 

 

Opozycja na czele z Witalijem Kliczko domaga się dymisji prezydenta. 

 

Przejęcie ministerstwa Energetyki Minister tego resortu- Eduard Stawicki  

nazwał aktem terroryzmu i poprosił protestujących o opuszczenie budynku, 

ale bez skutku. 

 

Działacze twierdzą, że przejęcie ma charakter tymczasowy i ma to udowodnić, 

że żaden budynek rządowy w Kijowie nie jest bezpieczny. 

 

Protestujący zajęli także inne budynki władz w miastach głownie zachodniej  

Ukrainy, które tradycyjnie są bardziej związane z Europą. 

 

Stefan Fuele Komisarz ds. rozszerzenia UE odbył oddzielne rozmowy ze stroną  

rządową i protestującymi działaczami. 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25894296 

 

 

 

 

 

24.I 

UKRAINA, Opozycja ma wątpliwości czy rozmowy z władzami przyniosą skutek 

 

Protesty rozszerzyły się na inne miasta jak np. we Lwowie. 

 

Witalij kliczko, dawny bokser teraz polityk uważa, że godziny rozmów nie  

Przyniosły rezultatu. 

 

Jego zdaniem „Nie ma sensu siedzieć i negocjować przy jednym stole z kimś  

kto już zdecydował cię oszukać". 

 

Poważnie życzyłbym sobie aby nie przelewać więcej krwi i żeby nie zginęli  

ludzie...ja przetrwam ale boję się, że będą ofiary. Boję się tego". 

 

Lider partii Wolność Oleg Tyagnybok powiedział, że władze podczas rozmów,  

które trwały ponad 4 godziny w czwartek obiecały uwolnić działaczy 

aresztowanych podczas protestów. 

 

Korespondenci podają, że nie wiadomo czy nastąpi powrót do rozmów. 

Mija 24 godzinne ultimatum, które opozycja postawiła rządowi. 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25872417 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25894296
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25872417
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SZWAJCARIA, Genewa, rozpoczyna się pierwszy dzień rozmów 

 

Tzw. Genewa II czyli rozpoczyna się pierwszy dzień rozmów pokojowych 

pomiędzy rządem Syrii a opozycją. 

 

W czwartek mediator ONZ Lakhdar Brahimi pracował nad tym, aby dwie strony 

konfliktu zgodziły się spotkać razem gdyż jak dotąd nie było pomiędzy nimi  

zgody na przeprowadzenie oficjalnej rozmowy. 

 

Syryjski rząd nalega na nadanie znaczenie słowu "terroryzm" natomiast 

opozycja chce usunięcie Assada ze stanowiska. 

 

Lider National Cooalition Ahmed Jarba powiedział reporterom w czwartek: 

„Myślę, że świat jest przekonany dzisiaj, że Assad nie pozostanie          

u  władzy". 

 

23.I 

UKRAINA, Opozycja stawia ultimatum 

 

Po tym jak rozmowy dwóch stron zakończyły się niepowodzeniem liderzy 

opozycji postawili prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi ultimatum. 

 

Witalij Kliczko zapowiedział, że poprowadzi protestujących na stolicę o ile 

rząd nie zgodzi się na przyspieszone wybory. 

 

Premier Mykola Azarow mówi, że kompromis może być możliwy ale opozycja 

powinna unikać stawiana ultimatum. 

 

W środę ukraińskie radio Wolność podało informację o śmierci kolejnej 

ofiary działacza opozycyjnego. 

Ciało Jurija Witebskiego zostało znalezione w lesie. Miało ślady tortur jak  

podał prowadzący audycję. 

 

Inny spośród  liderów opozycji Arsenij Jatseniuk powiedział, że rząd ma 24  

godziny, aby odpowiedzieć na żądania w tym ma ustosunkować się do nowego 

prawa zakazującego protestów. 

 

Premier uważa, że opozycja powinna być bardziej pokorna. 

„Jesteśmy gotowi na kompromis. Liderzy opozycji powinni zrozumieć, że  

również ponoszą odpowiedzialność za uniknięcie wojny domowej i za rozlew 

krwi tak samo jak rząd." 

 

Władze potwierdziły, że w pobliżu miejsc gdzie doszło do starć znaleziono  

2 ciała z ranami zadanymi z broni palnej. 

 

Jedna z ofiar to prawdopodobnie Sergiej Nigojan 20 letni Armeńczyk, który  

przyłączył się do protestujących na początku grudnia. 

 

Kolejna osoba która zmarła to mężczyzna, który spadł z góry stadionu 

Dynamo.  

Jednak rzecznik departamentu zdrowia powiedział, że przeżył i teraz jest  

leczony w szpitalu. 

 

Premier zaprzecza, że policja jest odpowiedzialna za śmierć gdyż jego 

zdaniem nie używała bojowej amunicji. 
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Unia Europejska zapowiada, ze przemyśli swoją relację z Ukrainą „jeśli  

będą tam systematycznie gwałcone prawa  człowieka w tym strzelanie do  

pokojowo nastawionych demonstrantów lub będą poważne ataki na 

podstawowe prawa obywatelskie”. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25853329 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/22/un-jeune-manifestant-

ukrainien-est-mort-tue-par-balles-a-kiev_4352336_3214.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-regierungsgegner-in-kiew-

verstaerken-barrikaden-auf-dem-maidan-a-945059.html 

 

 

SYRIA, Genewa II: ONZ wstrzyma rozmowy pomiędzy dwiema rywalizującymi 

grupami 

 

Pierwszy dzień konferencji w Genewie zakończył się wskazując na duże 

różnice pomiędzy rządem syryjskim a przedstawicielami rebeliantów. 

 

Mediatorem pomiędzy stronami jest Lakhdar Brahimi. Ostateczne rozmowy 

odbędą  się w piątek. 

 

Nie wiadomo czy strony konfliktu spotkają się twarzą w twarz jak planowała  

ONZ. 

 

Brahimi chce zweryfikować to po rozmowie oddzielnie z jedną i drugą stroną. 

Chce znaleźć odpowiedź jak zakończyć krwawą wojnę i ma na to pewien plan. 

 

Ma zostać przedyskutowany problem dostępu do Syrii konwojów z pomocą  

humanitarną, ale w przypadku braku zaufania ze strony obu przeciwników to 

może się nie udać. 

 

W planie nie ma natychmiastowego osiągniecia pokoju jak również usuniecie  

prezydenta Bashara al-Asada ze stanowiska. 

 

Zamiast tego ONZ liczy na cokolwiek co mogłoby  przynieść ulgę milionom  

Syryjczyków jak również rodzinom ponad 100 000 ofiar, które zginęły        

w czasie konfliktu. 

 

Syryjczycy wyrazili swój gniew na wycofanie zaproszenia ich największego  

sprzymierzeńca - Iranu. 

 

Natomiast lider opozycji National Coalition Ahmad Jarba powiedział, że rząd  

musi podpisać umowę na mocy której zgodzi się oddać władzę. 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25855027 

 

 

22.I 

 

UKRAINA, Kijów - Policja szturmuje barykady zbudowane przez protestujących 

 

 

W stolicy kraju doszło do starć na skutek ataku policji na barykady  

protestantów. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25853329
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/22/un-jeune-manifestant-ukrainien-est-mort-tue-par-balles-a-kiev_4352336_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/22/un-jeune-manifestant-ukrainien-est-mort-tue-par-balles-a-kiev_4352336_3214.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-regierungsgegner-in-kiew-verstaerken-barrikaden-auf-dem-maidan-a-945059.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-regierungsgegner-in-kiew-verstaerken-barrikaden-auf-dem-maidan-a-945059.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25855027
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Co najmniej jedna osoba nie żyje jak podał jeden z korespondentów stacji 

BBC. 

 

Starcia trwają wokół ulicy Hruszewskiego, która jest blisko Maidana (Placu  

Niepodległości). Pozostała część miasta funkcjonuje normalnie. 

 

Podczas 2 nocy starć jak dotąd setki ludzi zostało rannych. 

 

Premier Azarow ostrzegał: „Jeśli prowokatorzy się nie powstrzymają wtedy  

władze nie będą miały innego wyjścia i będą musiały użyć siły aby chronić 

naszych ludzi". 

 

Krótko po tym w środę po w miarę spokojnej nocy policja rozpoczęła szturm 

na Ulicę Hruszewskiego. 

 

W telewizji widać jak protestanci rzucają kamienie i koktajle Mołotowa     

w kierunku policji. 

 

Policja odpowiada gazem łzawiącym i granatami hukowymi. 

 

Władze potwierdzają śmierć jednej osoby, ale nie podają jej przyczyny, 

które  jak dotąd nie są jasne. 

Druga osoba miała spaść z wysokości 13 metrów i również nie żyje. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25838962 

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-

agencja-ap-dwoch-zabitych-niedaleko-barykad-w-kijowie,nId,1093070 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/22/ukraine-un-mort-a-kiev-

dans-des-affrontements-entre-la-police-et-les-

manifestants_4352170_3214.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/in-kiew-raeumt-polizei-barrikaden-

ein-toter-a-944828.html 

 

 

15 styczeń (środa) - 21 styczeń (wtorek) 2014 

21.I 

 

UKRAINA, Prezydent Wiktor Janukowycz ostrzega protestujących 

 

Ukraiński prezydent ostrzegł, że stabilność kraju została zagrożona przez  

nieustanne starcia pomiędzy policją a antyrządowymi protestantami            

w Kijowie. 

 

Rząd spalonych autobusów i ciężarówek w centrum Kijowa przypomina           

o niedawnych starciach. 

 

Zamieszki wybuchły po tym jak do protestujących przeciwko Janukowyczowi  

zaczęły dołączać kolejne grupy. 

 

Władze mówią, że policja działała w samoobronie. 

 

W minionym tygodniu zwolennicy prezydenta przegłosowali w parlamencie prawo  

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25838962
http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-agencja-ap-dwoch-zabitych-niedaleko-barykad-w-kijowie,nId,1093070
http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-agencja-ap-dwoch-zabitych-niedaleko-barykad-w-kijowie,nId,1093070
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/22/ukraine-un-mort-a-kiev-dans-des-affrontements-entre-la-police-et-les-manifestants_4352170_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/22/ukraine-un-mort-a-kiev-dans-des-affrontements-entre-la-police-et-les-manifestants_4352170_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/01/22/ukraine-un-mort-a-kiev-dans-des-affrontements-entre-la-police-et-les-manifestants_4352170_3214.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/in-kiew-raeumt-polizei-barrikaden-ein-toter-a-944828.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/in-kiew-raeumt-polizei-barrikaden-ein-toter-a-944828.html
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nadające policji szczególne uprawnienie w walce przeciwko demonstrantom. 

 

Aresztowano co najmniej 30 osób, którzy brali udział w starciach. 

Około 100 zostało rannych w tym dziesiątki policjantów. 

 

Rozruchy poprzedziły tygodnie akcji pokojowych przeciwko decyzji Kijowa, 

który nie zgodził się na układ z UE. 

 

Prezydent Janukowycz potwierdza swoją zgodę na wszczęcie rozmów z liderami  

protestujących. 

 

Prawo przegłosowane przez zwolenników prezydenta w parlamencie m.in. 

- zakazuje bezprawnego rozkładania namiotów, budowania scen, używania  

wzmacniaczy w miejscach publicznych, 

- zastrzegają, że protestujący w maskach i hełmach zostaną aresztowani 

- zakazuje protestów do których użyje się więcej niż 5 pojazdów jadących w  

eskorcie 

 

Zarówno liderzy protestujących jak i rząd obwinia małe grupy skrajnych  

ugrupowań prawicowych. 

 

Uważa się, że należą oni do grup Prawy Sektor (Right Sector). Grupy te nie 

są za przyłączeniem Ukrainy ale są przeciwko rządowi. 

 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25808295 

 

 

 

 

SYRIA, Oskarżenie o wykonanie 11 tysięcy egzekucji i stosowanie tortur 

 

Raport trzech byłych prokuratorów ds. zbrodni wojennych mówi, że 

od momentu wybuch powstania poddano torturom i dokonano egzekucji 11 

tysięcy ludzi. 

Śledczy zbadali tysiące zdjęć zmarłych więźniów dostarczonych przez jednego 

z dezerterów. 

 

Jeden z autorów powiedział BBC, że jest dowód na zaangażowanie rządu. 

Damaszek zaprzecza. 

 

Raport pojawił się w przededniu rozpoczęcia rozmów pokojowych, które mają  

rozpocząć się w Szwajcarii. 

 

Rozmowy znane jako Genewa II są uznawane za największy dyplomatyczny 

wysiłek, aby zakończyć 3 letni konflikt. 

 

Raport został przygotowany przez Katar, który wspiera syryjskich 

rebeliantów. 

Opiera się na dowodach fotografa i jednocześnie dezertera z żandarmerii  

wojskowej, który wraz z innymi przemycił 55 tysięcy cyfrowych zdjęć 

przedstawiających 11 000 zmarłych zatrzymanych w Syrii. 

 

On sam nie potwierdza, że widział osobiście tortury albo egzekucje co 

byłoby dowodem w sprawie. 

 

Zdjęcia pochodzą z okresu od 2011 do sierpnia 2013 roku. 

 

(ź) http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25822571 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25808295
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25822571
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20.I 

 

UKRAINA, Prezydent Janukowycz zgodził się na rozmowy po zamieszkach        

w Kijowie. 

 

Prezydent będzie negocjował z protestującymi zwolennikami UE i liderami  

opozycji. 

Ma się zebrać komisja skupiająca liderów kilku partii w celu rozwiązania  

kryzysu. 

 

Poprzednio  grupa protestujących próbując dotrzeć do parlamentu starła się 

z policją. Dziesiątki ludzi zostało rannych. 

 

Do zamieszek doszło  kiedy tysiące protestujących zebrało się na Placu  

Niepodległości oburzonych ustanowieniem nowych praw, które ograniczają 

podstawową wolność. 

 

Partia prezydenta Janukowycza zaprzecza temu. 

 

Opozycja żąda ustąpienia rządu i rozpisania wyborów prezydenckich  

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25804847 

 

 

 

 

ONZ zaprasza Iran do rozmów pokojowych z Syrią 

 

 

Szef ONZ Ban Ki-moon zaprosił  Iran do wzięcia udziału w preliminarzach 

rozmów pokojowych z Syrią w Szwajcarii. Teheran zaproszenie przyjął. 

 

Główna grupa opozycyjna w Syrii zapowiada wycofanie się z rozmów o ile 

weźmie w nich udział Iran. 

 

Rozmowy mają się rozpocząć w Montreux i następnie mają być kontynuowane  

w  Genewie. 

 

Uprzednio Syria zgodziła się na rozmowy. Trzy letni konflikt pochłonął 

życie  ponad 100 000 osób a 6,5 mln opuściło swoje domy. 

 

Już wcześniej poddawano wątpliwość czy Iran, kluczowy sprzymierzeniec  

prezydenta Syrii Bashar al-Assada powinien  wziąć udział w rozmowach 

pokojowych. 

 

(ź)http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25804848 

 

 

IRAN, rozpoczęto proces ograniczania  wzbogacania Iranu 

 

Krajowa telewizja ogłosiła, że wirówki wykorzystywane do wzbogacania Iranu 

w elektrowni Nantaz zostały odłączone. 

 

Dyplomaci i urzędnicy blisko związani z IAEA potwierdzają, że proces się  

rozpoczął. 

 

Ruch ten jest częścią porozumienia, które Iran zawarł z USA, Rosją             

i państwami europejskimi w październiku 2013 roku. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25804847
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25804848
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Ograniczanie we wzbogacaniu powinno doprowadzić do częściowego zawieszenia  

sankcji europejskich i amerykańskich nałożonych na Iran i umożliwić mu 

wznowienie eksportu i handlu. 

 

Porozumienie została podpisane aby uniemożliwić Iranowi produkcję broni  

jądrowej, choć on sam zaprzeczał temu twierdząc, że program ma służyć tylko 

celom pokojowym. 

 

Sankcje nałożone na Iran obowiązują od 2006 roku. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25805209 

 

19.I 

EGIPT, Referendum: 98% poparcie dla konstytucji 

 

Propozycja nowej ustawy zasadniczej spotkała się z 98.1% poparciem 

uczestniczących w referendum. 

Zagłosowało 38.6 z 53 milionów uprawnionych. 

 

Nowa konstytucja zastąpi tą wprowadzoną przez prezydenta Mohameda Morsiego 

zanim ten został wygnany. 

 

Bractwo Muzułmańskie zdecydowanie potępia nową konstytucję. 

Referendum jest postrzegane jako odsunięcie Morsiego podobnie jak armii, 

która go obaliła. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25796110 

 

18.I 

SUDAN POŁUDNIOWY, Strategiczne miasto Bor zostało odebrane rebeliantom 

 

Armia potwierdza, że wyparła siły rebeliantów z Bor - stolicy Jonglei. 

 

W mieście toczyły się walki i przechodziło ono raz w jedne raz w drugie 

ręce. 

W czwartek prezydent Ugandy Yoweri Museveni potwierdził, że wojska jego 

kraju walczą wspólnie z rządowymi oddziałami Sudanu Południowego przeciwko 

rebeliantom. 

 

Uważa się, że zwycięstwo w Bor miało psychologiczne znaczenie dla 

rebeliantów, którzy mieli zaatakować Jubę 200 km od Bor. 

 

Prawdopodobnie będzie to miało znaczenie w walkach o Malakal, które nadal 

jest kontrolowane częściowo przez rebeliantów. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25794699 

 

 

17.I 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25805209
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25796110
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25794699
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ŚWIAT, ONZ wzywa do podjęcia działań w celu obniżenia poziomu CO2 

 

 

Jeden z raportów ONZ mówi o szybkim wzroście poziomu gazów cieplarnianych  

i wykazuje potrzebę zajęcia się problemem. 

 

Raport Międzyrządowego Panelu ds. zmian klimatycznych (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) mówi, że jeśli sytuacja się nie zmieni trzeba 

będzie zastosować bardzo drogą technologię, aby odwrócić proces. 

 

Według raportu poziom CO2 wzrastał w latach 2000-2010 o 2,2% na rok - 

prawie  dwukrotnie więcej niż w latach 1970-2000. 

 

Oficjalny raport zostanie opublikowany w kwietniu. 

 

Raport, który w wersji roboczej trafił w ręce dziennikarzy wskazuje, że 

głównym czynnikiem powodującym wzrost poziomu gazów cieplarnianych jest 

wzrost gospodarczy i wzrost liczby ludności. 

 

W 2009 roku politycy z wielu krajów uczestniczących w konferencji              

w Kopenhadze podjęli decyzję o podjęciu próby ograniczenia 

poziomu wzrostu C02 do 2 stopni Celsjusza (36F). 

 

Powiedziano wtedy, że większy wzrost może zagrozić planecie. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25771601 

 

 

 

USA, Prezydent Barak Obama zapowiada zmiany w działaniu Agencji 

bezpieczeństwa Krajowego 

 

Po ujawnieniu przez Edwarda Snowdena sposobu gromadzenia informacji przez 

NSA, amerykański program szpiegowski ma się zmienić. 

Prezydent chce przywrócić zaufanie do służb wywiadowczych. 

 

Jego działanie wyniknęło na skutek ujawnienia przez brytyjskie media 

raportu, według którego USA gromadzi 200 milionów wiadomości dziennie. 

 

Według Guardiana program według którego działa NSA służy do zbierania  

informacji pochodzących z sms-ów w tym informujących o położeniu 

geograficznym, kontaktach, oraz informacji finansowych. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25770317 

 

16.I 

 

 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, Napięcia pomiędzy chrześcijanami             

i muzułmanami 

 

Francja, wysłała 1600 żołnierzy, natomiast Unia Afrykańska 4000 aby 

przywrócić pokój. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25771601
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25770317
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Ponad 1000 osób zginęło kiedy rebelianci Seneka przejęli władzę w kraju     

a Michel Djotodia został pierwszym przywódcą muzułmańskim  

Republiki Środkowoafrykańskiej. 

 

Pomimo tego, że oddziały Seneka zostały rozwiązane to ich członkowie  

kontynuowali swoje ataki wymierzone przeciwko chrześcijanom. 

 

Na skutek presji Djotodia zdecydował się ustąpić ze stanowiska. 

Odbyła się specjalna sesja parlamentu w celu wybrania nowego tymczasowego  

przywódcy. 

 

Korespondenci podają, że istnieje obawa iż może dojść do podobnej sytuacji,  

która miała miejsce w Ruandzie w 1994 roku gdzie w różny sposób w ciągu 100 

dni zabito 800 000 ludzi. 

 

Do tej pory prawie milion ludzi opuściło swoje domy. 

 

(ź) 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25755073 

 

 

 

EGIPT, Wyniki referendum 

 

 

Na skutek dużej frekwencji w referendum w Egipcie islamski prezydent 

Mohammed Morsi straci swoje stanowisko. 

 

W drugim dniu głosowania w dużym stopniu obeszło się bez żadnych 

incydentów. 

 

We wtorek w walkach pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Morsiego zginęło 

9 ludzi. 

 

Aresztowano około 400 ludzi, którzy zakłócali oddawanie głosów. 

 

Wszystko wskazuje na to, że zagłosowało 55% uprawnionych i ponad 90% 

poparło  nową konstytucję. 

 

W grudniu 2012 r. odbyło się referendum kiedy u władzy był Mohammed Morsi.  

wtedy 33% uprawnionych wzięło udział. 

 

Najważniejsze postanowienia nowej konstytucji: 

- Prezydent może sprawować swój urząd 2 razy przez okres 4 lat i może 

zostać  odwołany przez parlament. 

- Islam pozostaje religią narodową, ale wolność wyznania jest 

nieograniczona przy czym mniejszości wyznaniowe mogą liczyć na ochronę 

- Państwo gwarantuje równość pomiędzy mężczyznami a kobietami 

- Nie można tworzyć partii politycznych opierając się na „religii, rasie,  

płci czy położeniu geograficznym" 

- Wojsko wybiera ministra obrony na okres 8 lat 

 

Mohammed Morsi - pierwszy demokratycznie wybrany prezydent znajduje się  

obecnie w więzieniu w Aleksandrii. Jest oskarżony  

o kilka kryminalnych spraw z czasu kiedy sprawował swój urząd. 

 

Historia 

25 styczeń 2011 - rozpoczynają się protesty antyrządowe 

11 luty 2011 - prezydent Hosni Mubarak ustępuje ze stanowiska 

24 czerwiec 2012 - Muzułmańskie Bractwo Mohammeda Morsi wygrywa wybory  

prezydenckie 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25755073
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26 grudzień 2012 - Prezydent Morsi podpisuje kontrowersyjną nową 

konstytucję 

3 lipiec 2013 - Prezydent Morsi zostaje usunięty ze stanowiska po 

protestach ulicznych 

14 sierpień - podczas protestów giną setki ludzi - głównie zwolenników  

prezydenta Morsi, kiedy do akcji wkracza wojsko 

4 październik 2013 - Mohhamed Morsi zostaje postawiony przed sądem 

14-15 styczeń 2014 - odbywa się referendum w sprawie przyjęcia nowej 

konstytucji 

 

(ź) 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25754118 

 

15.I 

 

 

UE, Reformy albo regres to ostrzeżenie dla państw Unii Europejskiej 

 

Unia Europejska pozostaje w tyle w stosunku do Chin i Indii i musi wkroczyć 

na drogę reform jeśli chce powstrzymać swój upadek będzie ostrzegał George 

Osborne odpowiadający za gospodarkę i Finanse Wielkiej Brytanii. 

 

Spotka się na konferencji zorganizowanej przez 2 grupy eurosceptyków. 

 

Odbędzie się to po tym jak przywództwo Torysów odrzuciło wezwanie 95 jego  

parlamentarzystów aby zezwolić Parlamentowi na możliwość blokowania ustaw 

prawnych państw Unii Europejskiej. 

 

George Osborne ma również zgodnie z obietnicą odpowiedzieć Konserwatystom, 

aby utrzymać referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE 

w 2017. 

 

Jego zdaniem wydatki socjalne są nie tylko zbyt wysokie w Wielkiej Brytanii  

ale w całej Europie. 

 

"Europa stanowi tylko 7% populacji na świecie, wydatkując 25% swoich  

dochodów gospodarczych i 50% wydaje na cele socjalne". 

 

(ź) 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-25740462 

 

 

 

 

SYRIA, Przedstawiciele zachodnich agencji wywiadu przybyli do Damaszku, aby  

porozmawiać na temat zwalczania radykalnych grup islamskich 

 

Rozwój grup dżihadu wśród rebeliantów walczących z prezydentem Assadem 

wywołał  międzynarodowe zainteresowanie. 

 

Tłumaczy się, że pośród rządów państw panuje zgoda, że nie ma aktualnie  

alternatywy dla rządów Assada. 

 

Oczekuje się, że przedstawiciele rządu Syrii wezmą udział w rozmowach  

pokojowych w Genewie w przyszłym tygodniu.  

 

Na ostatniej konferencji prasowej prezydent Francji Francois Holland  

powiedział, że 700 francuskich nacjonalistów zasiliło szeregi 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25754118
http://www.bbc.co.uk/news/uk-25740462
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obcokrajowców walczących w Syrii. 

 

Tymczasem odbyła się konferencja darczyńców w celu zebranie środków w celu  

udzielenia pomocy humanitarnej. 

 

 

Kuweit obiecał przeznaczyć na ten cel 500 mln dolarów. 

 

Szacuje się, że od momentu wybuchu konfliktu trzy lata temu ponad 9 

milionów ludzi opuściło swoje domy. 

 

ONZ podaje, że od tego czasu zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. 

 

(ź) 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25738178 

 

 

 

8 styczeń (środa) - 14 styczeń (wtorek) 2014 

 

14.I 

SUDAN POŁUDNIOWY, Podczas przeprawy do Malakal zatonął prom z uchodźcami 

 

Wraz z zatonięciem promu na Nilu utopiło się ponad 200 osób 

 

ONZ podaje, że do tej pory podczas walk pomiędzy  rebeliantami  a wojskami  

Rządowymi Sudanu Południowego uciekło ponad 355 tysięcy ludzi. 

 

Malakal prowadzi do rafinerii w regionie Górnego Nilu. 

Uchodźcy chcieli uciec przed walkami, które na nowo rozgorzały w Malakal  

mieście, które znajduje się na brzegu Nilu Białego na północ od miejsca 

gdzie łączy się z rzeką Sobat. 

Prom był przeciążony i znajdowało się na nim od 200 do 300 osób. Wszyscy  

utonęli. 

 

Obecnie ciągle trwają rozmowy w stolicy Etiopii w jaki sposób ochronić  

rafinerie przed konfliktem. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25725266 

 

 

EGIPT, Referendum 

 

W Egipcie rozpoczęło się 2 dniowe głosowanie za przyjęciem nowej 

konstytucji. 

Kolejnym etapem będzie przygotowanie nowych wyborów. 

 

Nowa konstytucja ma zastąpić starą wprowadzoną przez islamskiego prezydenta  

Mohammeda Morsi zanim ten został wygnany przez armię. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25738178
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25725266
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Jego Bractwo Muzułmańskie, uważane obecnie za ugrupowanie terrorystyczne  

bojkotuje referendum. 

 

Zostały powzięte środki bezpieczeństwa z udziałem 200 tysięcy policjantów 

oraz 150 jednostkami bezpieczeństwa i 200 grupami specjalnymi. 

 

Tymczasowy premier Hazem Beblawi nazwał referendum "najbardziej  

krytycznym" momentem dla Egiptu. 

Nowa konstytucja została zaprojektowana przez 50-cio osobowa komisję do 

której weszło tylko 2 reprezentantów partii islamskich. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25717066 

 

 

13.I 

 

IZRAEL, Uroczystości żałobne po śmierci Ariela Szarona 

 

Ariel Szaron zmarł w wieku 85 lat po ośmiu latach śpiączki. 

 

Tysiące ludzi oddało mu ostatni hołd w niedzielę. 

 

Przybyło również około 20 delegatów do Knesetu (parlamentu izraelskiego). 

 

Jest mi.in. wice prezydent USA Joe Baiden, Minister Spraw Zagranicznych 

Rosji i Niemiec Siergiej Ławrow i Frank-Walter Steinmeier. 

 

Nie przybyli reprezentanci świata arabskiego oraz z Afryki i Ameryki  

Łacińskiej. 

 

Ariel Szaron brał czynny udział w 4 wojnach od czasu utworzenia Izraela (od  

1948 do 1973). 

Później był pomysłodawcą i wykonawcą inwazji na Liban tak więc był osobą  

znienawidzoną w świecie arabskim. 

 

Palestyńczycy uważają go za zbrodniarza wojennego z powodu masakry 

dokonanej przez oddziały w obozach uchodźców Sabra i Shatila. 

 

Szaron nie zapobiegł masakrze. 

 

Tuż przed zapadnięciem w śpiączkę na skutek wylewu w styczniu 2006 roku,  

Szaron rozpoczął złagodzenie polityki z Palestyńczykami i zamierzał  

wycofać Żydów ze Strefy Gazy. 

 

Ariel Szaron zostanie pochowany w rodzinnym Sderot blisko Strefy Gazy obok  

swojej żony, która zmarła w 2000 r. 

 

(ź) 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25708082 

 

 

12.I 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25717066
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25708082
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WATYKAN, Papież ogłosił nazwiska 19 nowych kardynałów 

 

Kardynałowie w kościele katolickim podlegają jedynie papieżowi i są 

najwyższymi dostojnikami Kościoła w poszczególnych krajach. 

 

16 z nowo wybranych ma mniej niż 80 lat. Formalnie obejmą swoje funkcje  

22 lutego podczas specjalnej uroczystości.  

 

Nowi kardynałowie reprezentują takie kraje jak: Włochy, Niemcy, Wileka 

Brytania, Nikaragua, Kanada, Brazylia, Argentyna, Południowa Korea, Chile  

i Filipiny. 

 

Kilku spośród wskazanych przez papieża jest bardzo dobrze znanych           

w Watykanie. 

Ale są również spośród nich reprezentanci Haiti, Wybrzeża Kości Słoniowej   

i Burkina Faso. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25704969 

 

 

BANGLADESZ, Sheikh Hasina została zaprzysiężona na stanowisku premiera 

Partia nowej premier - Liga Awami (Awami League Party) osiągnęła większość 

w parlamencie. 

 

W dniu wyborów 18 ludzi zostało zabitych i podpalono ponad 100 posterunków 

policji . 

 

Sheikh Hasina pozostawała na stanowisku premiera od 1996 do 2001 roku 

zapowiedziała,że pozostanie przy ustroju demokratycznym. 

 

Partia Nacjonalistyczna Bangladeszu zorganizowało 48 godzinny strajk        

w kraju a jej lider Sheikh Hasina nazwała wybory farsą i wezwał swoich 

zwolenników do bojkotu. 

 

Sheikh Hasina nie była obecna na ceremonii zaprzysiężenia w pałacu 

prezydenckim gdzie prezydent Abdul Hamid zaprzysiągł 29 ministrów i 19 

zastępców. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25705834 

 

10.I 

SUDAN POŁUDNIOWY, Armia południowego Sudanu dociera do Bentiu i Bor 

 

Wojska Sudanu Płd. znajdują się tuż przed Bentiu i 15 km od Bor. 

Setki ludzi uciekają z miejsca walk. Do uciekających strzelają rebelianci. 

Gabriel Bol mówił agencji AFP: "Oni mieli karabiny maszynowy nad brzegiem  

rzeki i kiedy my płynęliśmy ciągle do nas strzelali. 

Kule trafiały do wody ale wiedzieliśmy, że nie możemy się zatrzymać bo nas  

zabiją". 

Setki ludzi schroniły się w mieście Minkammen około 25 km na południe od 

Bor. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25704969
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25705834
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Tymczasem rebelianci z Południowego Sudanu wzmacniają swoje siły w Bentiu.  

Ofensywa wojsk rządowych ma spowodować zajęcie miasta. 

 

Centrum Bentiu zostało splądrowane przez dobrze uzbrojonych ludzi. 

 

Riek Machar, (były zastępca prezydenta Salva Kiir, który należy do 

etnicznej grupy Dinka) oskarżany o zamach stanu jest wspierany przez  

dezerterów z armii rządowej w liczbie 10 000 ludzi oraz oddziały z 

plemienia Nuer. 

 

Siły prezydenta Salwa Kiir znajdują się 25 kilometrów przed stołecznym 

Bentiu. 

 

Sudan Południowy traci poprzez konflikt na produkcji ropy naftowej. 

Szacuje się, że ta spadła o 25% 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25671847 

 

 

 

SYRIA, Homs - Rebelianci próbują przerwać oblężenie 

 

Wojska lojalne rządowi Syrii zabiły kilkudziesięciu rebeliantów, którzy  

próbowali przerwać oblężenie w Homes w środkowej Syrii. 

 

Rządowa agencja Sana podała, że podczas jednej operacji oddziały zabił 37  

"terrorystów". 

 

Angielska grupa Syrian Observatory for Human Rights twierdzi, ża zabito 45  

rebeliantów. 

 

Do tej pory wojna domowa w Syrii pochłonęła 100 000 ofiar. 

 

Oblężenie dzielnicy starego miasta w Homs prze armię trwało ponad rok. 

Prawdopodobnie tysiące cywilów jest uwięzionych w mieście z powodu 

oblężenia. 

 

 

 

(ź)  

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25678312 

 

 

9.I 

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, Kryzys w Republice Środkowoafrykańskiej (CAR) 

 

Tymczasowy lider RŚA Michel Djotodia nie rozwiązał problemu, który narasta 

w  kraju pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami. 

 

NA skutek zamachu stanu rebelianci Seleka wybrali Djotodia na pierwszego  

przedstawiciela muzułmanów. 

 

Urzędujący wtedy prezydent Francois Bozize reprezentujący większość  

chrześcijańską kraju został wygnany. 

 

ONZ ostrzegła wtedy przed katastrofą humanitarną. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25671847
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25678312
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Ahmat Allami - sekretarz generalny CEEAC (Economic Community of Central  

African States) określił rząd jako niewydolny. 

 

Oficjalnie Michel Djotodia rozwiązał ugrupowanie Seleka to jednak nie ma  

kontroli nad nimi. 

Ich brutalne działania przeciwko ludności sprowokowały chrześcijan do  

utworzenia oddziałów straży obywatelskiej, które są odpowiedzialne za ataki  

odwetowe skierowane przeciwko muzułmanom. 

 

Na skutek walk chrześcijan i muzułmanów w ciągu minionego miesiąca zginęło  

ponad 1000 ludzi a ponad milion opuściła swoje domy. 

 

W środę na lotnisku stołecznego Bangi pojawiły się zachorowania na Odrę.  

Obecnie 100 000 ludzi szuka tam schronienia przed walczącymi 

stronami. 

 

Francja rozmieściła 1600 żołnierzy co ma pomóc zakończyć walki. 

ONZ podaje, że około połowy mieszkańców Bangi - 500 000 ludzi musiało 

opuścić swoje domy a 2,2 miliona potrzebuje natychmiastowej pomocy. 

(ź) 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26109987 

 

 

8.I 

 

EGIPT, W Kairze dojdzie do wznowienia procesu Mohameda Morsi 
 

 

 

Zdymisjonowany prezydent Egiptu Mohammed Morsi przybył do Kairu na 

wznowienie  procesu sądowego. 

 

Morsi warz z 14 innymi członkami Bractwa Muzułmańskiego jest oskarżony      

o namawianie do zabicia protestujących przed prezydenckim pałacem           

w grudniu 2012 roku. 

Morsi został usunięty przez armię w lipcu 2013 r po demonstracjach 

przeciwko jego rządom. 

 

W miniony piątek co najmniej 11 osób zginęło na skutek starć pomiędzy 

policją a zwolennikami Bractwa Muzułmańskiego protestującymi w Egipcie. 

 

Morsi znajdzie się przed trybunałem również pod koniec stycznia gdyż jest  

oskarżony wraz z 130 innymi członkami o zamordowanie policjantów w czasie 

masowej  ucieczki z więzienia w styczniu 2011 roku krótko po obaleniu 

prezydenta Hosni Mubaraka. 

 

Organizacje  związane z respektowaniem praw człowieka uważają za część 

oskarżeń przeciwko niemu za bezpodstawne. 

 

Chociaż Morsi wygrał wybory prezydenckie w demokratyczny sposób to nie 

udało mu się osiągnąć porozumienia z kluczowymi organami w państwie        

w czasie 13 miesięcy swoich rządów. 

 

Zwolennicy uważają, że on i inni liderzy Bractwa są ofiarami umotywowanych  

politycznie oskarżeń. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-26109987
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(ż)  

 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25648110 

 

 

TAJLANDIA , W kraju zostanie prawdopodobnie wniesione oskarżenie przeciwko ponad 300 
politykom  
 
Należą oni  w większości do partii rządzącej i mają odpowiedzieć za 

podjęcie próby zmian w konstytucji. 

 

W październiku sąd ogłosił, że wybór członków senatu odbył się w sposób  

niezgodny z konstytucją. 

 

Pani premier Yingluck Shinawatra nie zostaną postawione zarzuty. 

 

2 lutego w Tajlandii mają się odbyć wybory ogólne. 

 

Partia obecnej premier najprawdopodobniej wygra wybory gdyż ma poparcie  

ogromnej większości wyborców głównie z terenów rolniczych. 

 

Przeciwnicy pani Yingluck zapowiadają protesty, które mają nie dopuścić do  

wyborów w lutym. 

 

Premier jest gotowa ogłosić stan wyjątkowy jeśli dojdzie do eskalacji 

konfliktu. 

 

(ż) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25648088 

 

 

1 styczeń (środa) - 7 styczeń (wtorek) 2014 

 

7.I 

TURCJA, Ankara - W związku z oskarżeniem o korupcję 350 tureckich policjantów odsunięto od  

służby 

Zwolnieni funkcjonariusze byli związani z niektórymi politykami w rządzie.  

Pociągnęło to rezygnację trzech ministrów po tym jak ci dowiedzieli się    

o zarzutach korupcyjnych wobec ich krewnych pracujących w policji. 

 

Pośród zwolnionych policjantów jak podaje Dogan News Agency znaleźli się 

m.in. szefowie ds. przestępstw finansowych, przestępstw  związanych        

z przemytem oraz zorganizowaną przestępczością 

 

(ź) 

 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25634542 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25648110
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25648088
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25634542
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USA, Kanada, Arktyczna zima zmroziła Amerykę Północną 

W USA Od Stanu Montana po Maryland rozciąga się front arktycznego 

powietrza, który nie występował w tym rejonie od kilku dekad. 

 

W Kanadzie w prowincji Ontario zanotowano temperaturę - 40 stopni 

Celsjusza. 

Wydano ostrzeżenie, które informuje o przesuwaniu się frontu w kierunku  

północno-wschodnich rejonów USA. Temperatury w Nowym Jorku i Waszyngtonie 

mają spaść  w ciągu nocy nawet do - 25 stopni. 

 

Mroźna pogoda może zagrozić zbiorom tym bardziej, że temperatury poniżej                                               

0 stopni są spodziewane w południowym Teksasie i Środkowej Florydzie. 

Z kolei w stanach Tennessee  i Kentucky może spaść nawet kilkanaście 

centymetrów  śniegu. 

 

W Comerton w Montanie w poniedziałek temperatura spadła do -53 stopni 

Celsjusza a w stanie Minesota słupek rtęci osiągnął wartość - 48 stopni 

Celsjusza. 

 

Dla porównania na Biegunie Południowym i w Irkucku na Syberii było -33 

stopnie Celsjusza. Niskie temperatury spowodowały zawieszenie wielu lotów 

JetBlue Airways.  

 

W niektórych stanach zamknięto szkoły. 

 

Kanadyjski emerytowany klimatolog David Phillips powiedział magazynowi 

Globe and Mail: „Teraz bogowie pogody przybyli aby was ukarać”.  

 

(ż) 

 http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25632586 

 

6.I 

SUDAN POŁUDNIOWY, Rafinerie zagrożone 

Sudan Południowy zaczął rozmowy w celu zabezpieczenia rafinerii. 

Zagrożenie wyniknęło na skutek walk, które toczą się na terenie Sudanu 

Południowego. 

Walki rozpoczęły się 15 grudnia i pochłonęły już ponad 1000 ofiar. 

200 000 ludzi opuściło rodzinne strony w obawie o życie. 

 

W poniedziałek Minister Spraw Zagranicznych Ali Karti zapewnił, że 

prezydent kraju Omar al-Bashir rozmawia ze swoim przeciwnikiem Salva Kiir   

w celu podjęcia kroków mających zabezpieczyć rafineria  na południu kraju. 

 

Po odłączeniu Sudanu Południowego większość infrastruktury do wydobycia 

tego surowca pozostała w tym  nowym państwie.  Natomiast eksport może 

odbywać tylko i wyłącznie przez porty morskie zlokalizowane w Sudanie. 

Jak dotąd nie ma zgody a rząd nie chce się przychylić prośbie uwolnienia 11 

polityków oskarżonych o zorganizowanie zamachu stanu. 

 

Prośba została wysunięta przez członka plemienia Nuer Machara, którego 

oskarża się o zorganizowanie przewrotu. 

Prezydent Bashir wzywa obie strony do zakończenia konfliktu. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25632586
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Do sprawy włączyły się Chiny, które są największym inwestorem jeśli chodzi 

o roponośne tereny w Sudanie południowym. 

 

(ź) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25628582 

 

 

3.I 

ŚWIAT, Odsetek ludzi otyłych w krajach rozwijających się zwiększył się czterokrotnie 

 

Według badań światowych jedna na trzy osoby jest otyła. W Wielkiej Brytanii 

64% ludzi dorosłych ma nadwagę, albo jest otyła. 

 

Zwraca się uwagę na znaczne zwiększenie występowania takich schorzeń jak 

zawał, wylew i cukrzyca. 

Generalnie wzrósł odsetek ludzi dorosłych którzy mają wskaźnik masy ciała 

(BMI) większy niż 25(w latach 1980 - 2008 wzrósł z 23% do 34%). 

 

Szczególnie widać to w krajach gdzie wzrastają dochody mieszkańców jak np. 

Egipt albo Maroko. 

Szacuje się, że 904 miliony ludzi w krajach rozwijających ma nadwagę lub 

otyłość. 

 

W krajach o wysokim dochodzie odpowiednio ludzi z nadwagą bądź otyłością 

jest 557 milionów. 

 

Regiony takie jak północna Afryka, Środkowy Wschód czy Ameryka Łacińska ma 

podobny wzrost odsetka ludzi z nadwagą czy otyłych podobnie jak Europa tj. 

58%. 

 

Ameryka Północna ma najwięcej ludzi otyłych i z nadwagą bo 70%. 

Największy wzrost zanotowano na kontynencie azjatyckim z 7% do 22%. 

 

(ź) 

 http://www.bbc.co.uk/news/health-25576400 

 

 

INDIE, Premier Manmohan Singh zapowiada odejście ze stanowiska po wygranych wyborach 

 

Indyjski premier Manmohan Singh zapowiedział, że jeśli jego partia (Congres 

Party) wygra następne wybory to odejdzie z urzędu. 

 

Obecny premier pozostaje na stanowisku szefa rządu od przeszło dekady. 

 

Manmohan Singh ogłosił swój zamiar na konferencji prasowej. Była to trzecia 

konferencja w ciągu całych jego rządów.  

 

Takie działanie jest obiektem krytyki, gdyż zarzuca mu się brak 

informowania o poczynaniach rządu. 

W czasie konferencji Singh mówił o gospodarce, inflacji oraz problemie 

korupcji. 

 

W ostatnich latach jego rząd kilkakrotnie był o nią oskarżany szczególnie  

przez Arun Jaitley  lidera partii opozycyjnej (Bharatiya Janata Party). 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25628582
http://www.bbc.co.uk/news/health-25576400


  POLSKI PORTAL 1-31 styczeń  2014                                                                                                                                                              
25 
 

 

(ź) 

 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-25585033 

 

 

2.I 

IRAK , Dochodzi do walki pomiędzy oddziałami sunnickimi a siłami specjalnymi w prowincji Anbar 

 

W Falludży i Ramadi trwają walki pomiędzy siłami specjalnymi a oddziałami 

dżihadu należącymi do ISIS (Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu). 

 

W obu miastach oddziały wywodzące się z plemienia Sunnitów są ostatnio 

bardzo aktywne. 

30.12.13 (poniedziałek) irackie siły specjalne uderzyły na członków ISIS, 

które miały zająć ok. 10 posterunków policji irackiej. 

 

Na filmach wideo widać jak oddziały ISIS palą samochody, zajmują posterunki 

milicji i grożą premierowi Nouri Maliki (plemię Shia). 

 

Po aresztowaniu jednego z parlamentarzystów sunnickich i akcji sił 

specjalnych doszło do wzrostu napięcia. 

 

Arabowie należący do plemion sannickich  uważają się, za grupę 

marginalizowaną przez premiera. 

 

W starciach zginęło 10 osób. Wedle ONZ 2013 rok był dotąd najkrwawszym 

jeśli chodzi o walki w Iraku gdzie  od 2008 roku zginęło co najmniej 7818 

cywilów i 1050 członków grup specjalnych. 

 

(ź) 

 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25578396 

 

 

SUDAN POŁUDNIOWY, Walki pomiędzy  grupami  Dinka i Nuer 

W tym nowo powstałym kraju powstałym w 2011 roku na skutek odłączenia od 

Sudanu trwają nieustannie walki  pomiędzy zwolennikami jednych              

z 2 największych grup etnicznych:  Dinka, do których należy Salva Kiir  

oraz społecznością Nuer, którą reprezentuje Riek Machar. W kraju ciągle 

obowiązuje stan wyjątkowy. 

 

Walki toczą się w kilku miejscach. Jednym z nich jest Bor gdzie mówi się    

o strefie wojny. W mieście leżą ciała zabitych. Biskup miasta Ruben Akurdit 

Ngong relacjonuje BBC: „Kiedy jest się w Bor, trzeba zatykać nos z powodu 

okropnego fetoru”. 

 

Rozmowy z Adis Abebą dwóch walczących stron mają się rozpocząć w czwartek. 

 

(ź)  

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25573882 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-25585033
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25578396
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25573882
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1.I 

SUDAN POŁUDNIOWY, ONZ wzywa do zaprzestania walk 

Co najmniej 1000 ludzi zginęło od momentu wybuchu walk pomiędzy 

zwolennikami prezydenta Salva Kiira a tymi, którzy wspierają jego 

zdymisjonowanego zastępcę Riek Machara. 

 

Salva Kiir ogłosił stan wyjątkowy w 2 częściach kraju, w których toczą się 

walki i tam gdzie rebeliantom udało się przejąć kontrolę nad większymi 

obszarami kraju. 

 

(ź)  

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25567250 

 

ŁOTWA,  Została 18 krajem należącym do UE, który został przyjęty  do strefy Euro 

Była radziecka republika ostatnio  zażegnała kryzys gospodarczy dołączając 

do szybko rozwijających się państw europejskich. Sądzi się, że włączenie do 

strefy Euro uniezależni kraj od Rosji. 

 

Jednak z godnie z powszechną opinią 60% mieszkańców nie chce nowej waluty. 

Premier kraju po symbolicznym geście wprowadzającym nową walutę o północy 

w stolicy kraju Rydze, zapowiedział, że: „To duża szansa dla gospodarczego 

rozwoju Łotwy”. 

 

Jedna z mieszkanek kraju Leonora Timofeyeva, która zarabia minimum czyli 

200 łatów (LVL)  (czyli 284 euro bądź 392 dolarów amer.) obawia się 

podwyżek cen.  

Inni nie podzielają jej pesymizmu jak na przykład emerytka Maiga Majore, 

która uważa, że przyjęcie nowej waluty może być tylko korzystne. 

 

Na Łotwie mieszka duża mniejszość rosyjska dlatego sądzi się, że gospodarka 

jest bliższa Rosji niż innym sąsiednim krajom bałtyckim: Litwie i Estonii.  

 

Rosja pozostaje znaczącym rynkiem eksportowym natomiast system bankowy 

dzięki depozytom przyciąga klientów z innych post radzieckich krajów. 

(ź)  

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25567096 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25567250
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25567096

